آًچِ سًبى ثبیذ در ثبرُ تست پبح ) HPV ٍ (e-Prepثذاًٌذ

 پبپیلَهبٍیزٍس اًسبًی ( )HPVتٌبسلی یک ٍیزٍس شبیغ در هزداى ٍ سًبى است .ایي ٍیزٍس
ػوذتب اس طزیق ارتجبطبت جٌسی هٌتقل هیگزدد.
 اکثز افزادی کِ اس ًظز جٌسی فؼبل ّستٌذ در سهبًْبیی اس سًذگی خَد ثِ ایي ٍیزٍس هجتال
هیگزدًذ ٍلی اکثزا ّزگش هتَجِ ایي ػفًَت ًویشًَذ سیزا ػفًَت  HPVاغلت ثذٍى ػالهت
است.
 در حذٍد ًَ 04ع اس ایي ٍیزٍس در ًبحیِ تٌبسلی دیذُ هیشًَذ .در اکثزیت هَارد ػفًَت HPV
ثطَر خَد ثخَد در ػزض  6سبل ثذٍى ّیچ ػبرضِای پبک هیشَد .ثِ ًظز هیزسذ کِ سیستن
ایوٌی ثذى ثطَر طجیؼی ثب ایي ٍیزٍس هیجٌگذ.
ٍ لی گبّی اٍقبت  HPVدر ػزض  6سبل پبک ًویشَد .ثؼضی اس اًَاع  HPVهذت ثیشتزی در
دّبًِ رحن سًبى اقبهت هیکٌٌذ ٍ ثبػث تغییزات سلَلی در آى ًبحیِ هیشًَذ .ایي تغییزات اگز
درهبى ًشًَذ هوکي است ثب گذر سهبى ثِ سزطبى دّبًِ رحن تجذیل گزدًذ.
 شوب هیتَاًیذ ثب اًجبم هٌظن تست پبح اسویز ٍ یب هتذ جذیذتز آى ثز پبیِ هبیغ )ٍ (E-Prep
پیگیزیّبیی کِ پششک هؼبلج شوب پیشٌْبد هیکٌذ اس ثزٍس سزطبى دّبًِ رحن جلَگیزی ًوبییذ.
ایي تستّب هی تَاًٌذ سلَلْبی تغییز یبفتِ (ثذلیل ػفًَت ثب  )HPVدر دّبًِ رحن را ًشبى دٌّذ.
ثِ ایي تزتیت ایي تغییزات سلَلی را هیتَاى قجل اس تجذیل شذى ثِ سزطبى درهبى ًوَد.
 در ثؼضی هَارد پششک شوب هوکي است اس تست جذیذ  HPVثِ ّوزاُ پبح تست استفبدُ ًوبیذ.
تست ً HPVشبى خَاّذ داد کِ آیب شوب ثِ ػفًَت ثب اًَاػی اس  HPVکِ ثب سزطبى در ارتجبط
ّستٌذ هجتال ّستیذ یب ًِ .ایي تست هیتَاًذ ثِ پششک شوب راٌّوبیی ًوبیذ کِ ثِ چِ فبصلِای السم
است هجذدا شوب تست غزثبلگزی یب سبیز تستّبی السم را اًجبم دّیذ.
 ثب اًجبم تستّبی غزثبلگزی ثزای سزطبى دّبًِ رحن ،دریبفت ًتبیج آسهبیشبت ٍ پیگیزی کلیِ
راٌّوبییّبی پششک هؼبلج هسئَلیت حفظ سالهت خَد را ثز ػْذُ ثگیزیذ.
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 اگز ّزدٍ تست پبح (یب  HPV ٍ )E-Prepشوب طجیؼی ثبشٌذ ثذاى هؼٌی است کِ احتوبل
ایٌکِ شوب در پٌج سبل آیٌذُ تغییزات سلَلی جذی در دّبًِ رحن پیذا کٌیذ ثسیبر اًذک است.
ثٌبثزایي شوب هیتَاًیذ تب پٌج سبل دیگز کِ هجذدا تست پبح (یب  )E-Prepرا اًجبم هیذّیذ ثب خیبل
راحت طی کٌیذ.
 oدر ثبرُ قزار هالقبت ثؼذی خَد ثزای اًجبم تستّبی غزثبلگزی سزطبى دّبًِ رحن ثب
پششک خَد هشَرت ًوبییذ.
 oثِ خبطز داشتِ ثبشیذ شوب ٌَّس ًیبس ثِ ٍیشیت هٌظن پششک خَد ثزای هزاقجتْبی دیگز
داریذ.
 اگز ّز یک اس تستْبی پبح (یب  )E-Prepیب  HPVغیز طجیؼی ثبشٌذ السم است شوب ثزای
اًجبم آسهبیشبت ثیشتز ثِ پششک خَد هزاجؼِ ًوبییذ .حتوب کلیِ دستَرات ٍ راٌّوبییّبی پششک
هؼبلج خَد را جذی ثگیزیذ.
 oػفًَت ثب  HPVثِ ّیچ ػٌَاى هشبثِ ػفًَت  HIVیب ّزپس (ٍیزٍس تجخبل) ًیست.
 oػفًَت ثب  HPVثزای ثبرداری ّیچ خطزی ًذارد ٍ تبثیزی رٍی ثبرٍری شوب ًذارد.
 oیک تست غیز طجیؼی ثِ ایي هؼٌی ًیست کِ شوب سزطبى دّبًِ رحن داریذ .ایي ثِ ایي
هؼٌی است کِ تغییزات سلَلی ٍجَد دارًذ کِ هوکي است در صَرتی کِ درهبى ًشًَذ در
آیٌذُ ثِ ثذخیوی تجذیل شًَذ.
 oپششکبى هیتَاًٌذ ایي تغییزات ًبشی اس ػفًَت  HPVرا درهبى کٌٌذ ٍلی خَد ( HPVیک
ٍیزٍس) را درهبى ًویکٌٌذ.
ّ oزچٌذ ػفًَت ثب  HPVشبیغ است سزطبى دّبًِ رحن ًبدر است .ثیشتز سًبى هجتال ثِ HPV
اگز ثِ تَصیِّبی پششک خَد ػول کٌٌذ ّزگش در آًْب سزطبى دّبًِ رحن ثزٍس ًویکٌذ.
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